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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش 

  ٢٠١٧ مارچ ٢٧
  

  زنده باد يوگسالوی
  

  زاری مکن مادرم

  سابق را ... عھد می بندم که 

  از جلوی نام تو پاک کنم 

  ساليانی در شرمندگی سپری شده

  خون استه ھمچنان از درد غرقه ب. ..و قلب تو 

  

  اين ھجده سال 

  از شروع دربدری ھايمان

  از بی خانمانی و سرگردانی ھايمان

  

   سال ١٨اين 

  از حملۀ ناتو عليه ما 

  تقسيمات... ش از پايان غم انگيز

  یئرويش ديوار ھای جدا

  کشيده تا امروز... و بدبختی ھای ممتد

  تحت ستمی وحشتناک

  

  ... نه مادرم

  يچ چيز نمی تواند ما را از ھم جدا کندھ

  ھيچ چيز نمی تواند ما را منحرف کند

  از تاريخ مان ... از گذشته ھايمان
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  و از تمدنمان

  

  دليريھای ما... ترانه ھای ما ... عشق ما

  شرافت و افتخار ما

  ...تمجيد ھا و تحسين ھای ما

  از يک ريشه می رويد

  و از يک فرھنگ بر می خيزد

  

  ... ما مبارزات

  حقوق انسانی... برای عدالت 

  و برای آزادی 

  ھمگی در يک جبھه بوده

  

  ما يک سرود را 

  زير يک پرچم خوانده ايم 

  ...زندگی مان را برای نجات يک مرز 

  پيرامون سرزمين يک ملت

  وقف کرده ايم 

  

  ملودی عشق ما

  زير آسمان ستاره باران شبھا 

  چه با شکوه بوده

  ند موسيقی ھای محلی و رقصيدن به آھنگ ت

  ...چه نشاط آور

  

  ديگر آه نکش مادرم

  ديگر اشگ مريز مادرم

  

  ھمه چيز روشن شده است... حال 

  ھمه آغاز شدند... که چه سان بدبختی ھا 

  ھمانند فتنۀ ناتو در اوکراين

  !و مزورانه ... آورندۀ سعادتی بس نحس 

  

  دست ھايمان بھم می رسند 
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  وصداھايمان حاوی وحدت

  ده خواھر و برادر...ت ده کشوروحد

  در يک سر زمين... زير يک پرچم

  

  و ما ھمه با ھم 

  فرياد می زنيم... عليه ناتو 

  

  زنده باد يو گسالوی

  زنده باد يوگسالوی

  

  ٢٠١٧ چ مار٢۴وين 

   ٧کتاب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


